
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /QĐ-STTTT Đà Nẵng, ngày       tháng      năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Ban tổ chức và Tổ giúp việc  

Giải tuyên truyền “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường”năm 2022  

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Căn cứ Quyết định số 5304/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng; 

Thực hiện Kế hoạch số 913/KH-STTTT ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc Tổ chức Giải tuyên truyền “Xây dựng Đà 

Nẵng - Thành phố môi trường” năm 2022; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức và Tổ giúp việc Giải tuyên truyền “Xây 

dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” năm 2022 (sau đây gọi tắt là Ban tổ 

chức và Tổ giúp việc) gồm các ông, bà có tên sau đây: 

1. Ban Tổ chức 

a) Bà Nguyễn Thu Phương, Phó Giám đốc Sở Thông 

tin và Truyền thông 

- Trưởng Ban  

b) Ông Đặng Quang Vinh, Chi cục Trưởng Chi cục 

Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó 

Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường thành phố 

Đà Nẵng - Phó Trưởng Ban tổ chức 

- Phó Trưởng  Ban  

c) Bà Nguyễn Lê Hoa, Giám đốc Cổng thông tin 

điện tử thành phố Đà Nẵng 
- Thành viên 

d) Bà Trần Thị Thái Hà, Trưởng phòng Thông tin - 

Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông  

- Thành viên 

2. Tổ Giúp việc 

      a) Bà Hoàng Thị Thu Hiền, Chuyên viên phòng 

Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền 

thông 

- Tổ trưởng 

      b) Bà Đặng Thị Thùy Trang, Chuyên viên phòng 

Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền 

thông 

- Thành viên  

      c) Bà Đỗ Thị Thùy Dương, Chuyên viên Sở Thông 

tin và Truyền thông 

- Thành viên  
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      d) Lê Thị Thủy Thanh, Chuyên viên Cổng Thông 

tin điện tử thành phố Đà Nẵng 

- Thành viên  

     đ) Bà Nguyễn Thanh Thảo, Chuyên viên Cổng 

Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 

- Thành viên 

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban tổ chức và Tổ giúp việc  

1. Ban Tổ chức 

a) Xây dựng và ban hành Quy chế Giải tuyên truyền; 

b) Thành lập Ban giám khảo Giải tuyên truyền; 

c) Tổ chức phát động, tuyên truyền, tổ chức chấm bài dự thi, tổng kết, trao 

giải và các hoạt động khác có liên quan; 

d) Tổ chức tuyên truyền, vận động tài trợ và thực hiện quyền lợi nhà tài trợ 

cho Giải tuyên truyền (nếu có); 

đ) Sử dụng nguồn kinh phí phục vụ Giải đúng mục đích, chức năng, nhiệm 

vụ. 

2. Tổ giúp việc 

a) Giúp việc, tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho Ban tổ chức và Ban giám khảo 

Giải; 

b) Tổng hợp báo cáo kết quả của Giải tuyên truyền và các đề xuất cho Sở 

Thông tin và Truyền thông; 

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban tổ chức phân công. 

(Nhiệm vụ phân công cho các thành viên theo phụ lục đính kèm Quyết định 

này) 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi 

Ban tổ chức, Tổ giúp việc hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 4. Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất 

bản, các cơ quan đơn vị liên quan và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết 

định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường (để biết); 

- Chi cục Bảo vệ môi trường (để biết); 

- Quỹ Bảo vệ môi trường (để biết); 

- Bà Võ Thị Phương, TP Văn hóa - Thông tin, 

UBND quận Sơn Trà (để biết); 

- Cổng Thông tin điện tử thành phố (để biết); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TTBCXB.TR 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thu Phương 
  

 

 

 

tra
ng

dt
t1

1-
23

/0
9/

20
22

 1
5:

30
:5

2-
tra

ng
dt

t1
1-

tra
ng

dt
t1

1-
tra

ng
dt

t1
1



 

 

 

Phụ lục 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC VÀ  

TỔ GIÖP VIỆC GIẢI TUYÊN TRUYỀN “XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG - 

THÀNH PHỐ MÔI TRƯỜNG” NĂM 2022 
(Ban hành kèm Quyết định số        /QĐ-STTTT ngày    /     /2022 của  

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng) 

I. BAN TỔ CHỨC 

1. Bà Nguyễn Thu Phương, Trưởng ban 

a) Quản lý, chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở 

Thông tin và Truyền thông về toàn bộ các hoạt động tổ chức Giải tuyên truyền; 

b) Chịu trách nhiệm phê duyệt và ban hành: Quyết định ban hành Quy chế 

Giải tuyên truyền; Quyết định thành lập Ban giám khảo, Quyết định công nhận 

tác phẩm đạt giải; 

c) Chủ trì các cuộc họp triển khai công tác tổ chức Giải; 

d) Phê duyệt hồ sơ thanh quyết toán công tác tổ chức Giải; 

d) Đôn đốc, giám sát các thành viên Ban tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 

được giao. 

2. Ông Đặng Quang Vinh, Phó Trưởng Ban tổ chức  

a) Chủ trì và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Tổ chức Giải về các công 

tác: tổ chức phát động và trao Giải, công tác chấm Giải; 

b) Tư vấn cho Trưởng Ban chọn mời thành viên Ban giám khảo Giải; 

c) Chủ trì và giám sát việc chấm giải, đảm bảo việc chấm chọn tác phẩm 

công bằng, minh bạch; 

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác tổ chức Giải theo 

sự phân công của Trưởng Ban. 

3. Bà Nguyễn Lê Hoa, Thành viên 

a) Phối hợp với Tổ Giúp việc thực hiện các nhiệm vụ sau: tham mưu nội 

dung Thông cáo báo chí phát động và trao Giải trình Phó Trưởng ban xem xét; 

thực hiện và rà soát các báo cáo liên quan đến công tác tổ chức Giải; 

b) Chủ trì, phối hợp với Ban giám khảo Giải rà soát và tổng hợp kết quả 

chấm Giải, tham mưu Quyết định công nhận tác phẩm đạt Giải;  

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác tổ chức Giải theo 

sự phân công của Trưởng Ban và Phó Trưởng ban. 

4. Bà Trần Thị Thái Hà, Thành viên 

a) Phối hợp với Tổ giúp việc trong công tác tiếp nhận, phân loại các tác 

phẩm tham gia dự thi; 

b) Chủ trì và phối hợp với Tổ giúp việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

về công tác truyền thông phát động và trao Giải; 
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c) Phối hợp tổ chức sắp xếp các cuộc họp Ban tổ chức, Tổ giúp việc, Ban 

giám khảo để triển khai các công tác liên quan đến Giải; 

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác tổ chức Giải theo 

sự phân công của Trưởng Ban và Phó Trưởng ban. 

II. TỔ GIÖP VIỆC 

1. Bà Hoàng Thị Thu Hiền, Tổ trưởng 

a) Chủ trì, phối hợp với Ban giám khảo trong công tác tổng hợp và rà soát 

kết quả chấm Giải; 

b) Tư vấn cho Ban tổ chức, các thành viên Ban giám khảo chấm Giải; 

c) Chịu trách nhiệm tổng hợp và báo cáo cho Ban tổ chức các vấn đề phát 

sinh trong quá trình tiếp nhận và chấm chọn các tác phẩm; 

d) Chủ trì thực hiện lưu trữ hồ sơ tổ chức Giải tuyên truyền “Xây dựng Đà 

Nẵng - Thành phố môi trường” năm 2022; 

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác tổ chức Giải theo 

sự phân công của Ban tổ chức. 

2. Bà Đặng Thị Thùy Trang, Thành viên 

a) Chủ trì thực hiện công tác truyền thông của Giải. Thực hiện cung cấp 

thông tin phát động về Giải cho các cơ quan báo chí; 

b) Tham mưu cho Ban tổ chức dự thảo Quy chế Giải trình Ban tổ chức xem 

xét, phê duyệt; cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí; 

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác tổ chức Giải theo 

sự phân công của Ban tổ chức. 

3. Bà Đỗ Thị Thùy Dương, Thành viên 

a) Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ các cuộc họp triển khai nhiệm vụ của 

Ban tổ chức, Tổ giúp việc và Ban giám khảo; Họp báo; Lễ trao giải; 

b) Thực hiện các thủ tục và hồ sơ thanh quyết toán Giải tuyên truyền trên 

hệ thống cơ sở về đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” năm 

2022 trình Ban tổ chức; 

c) Phối hợp cung cấp các tài liệu liên quan đến Giải để thực hiện công tác 

lưu trữ; 

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác tổ chức Giải theo 

sự phân công của Ban tổ chức. 

4. Lê Thị Thủy Thanh, Thành viên 

a) Tham mưu dự thảo Thông cáo báo chí lễ trao Giải trình Ban tổ chức xem 

xét, phê duyệt; 

b) Tổng hợp danh sách tác phẩm dự thi đầy đủ thông tin tác giả, tác phẩm, 

link liên kết tác phẩm (nếu có) trình Ban tổ chức; 
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b) Chịu trách nhiệm tổng hợp và báo cáo cho Ban tổ chức các vấn đề phát 

sinh trong quá trình tiếp nhận và chấm chọn các tác phẩm; 

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác tổ chức Giải theo 

sự phân công của Ban tổ chức. 

5. Bà Nguyễn Thanh Thảo, Thành viên 

a) Chủ trì thực hiện thiết kế, in ấn Giấy chứng nhận công nhận tác phẩm 

đạt Giải; 

b) Chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp triển khai thực hiện công tác tổ chức 

Giải; 

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác tổ chức Giải theo 

sự phân công của Ban tổ chức. 
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